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Figur 1. Lufttemperatur i bil og udenfor under transport af potteplanter til Norge i november 2014.   

De forskellige skift er markeret med tal. Kørsel til Hirtshals (1), båd til Norge (2), omlæsning og hvil Larvik 
(3) samt kørsel til Tonsberg (4), Bærum (5) og Frederiksstad (6), hvor der blev læsset planter af. 

 

 

 

 

Figur 2. Den relative luftfugtighed i bil og udenfor under transport af potteplanter til Norge i november 
2014.   

De forskellige skift er markeret med tal. Kørsel til Hirtshals (1), båd til Norge (2), omlæsning og hvil Larvik 
(3) samt kørsel til Tonsberg (4), Bærum (5) og Frederiksstad (6), hvor der blev læsset planter af. 

 

I pjecen Optimal holdbarhed for potte-
planter, der kan downloades på  
www.floradania-org.dk, beskriver Flora 
Dania hvad gartneren, transportøren, eks-
portøren og detailhandlen kan gøre for at 
forsyne forbrugeren med mere holdbare 
potteplanter. Blandt andet er det vigtigt 
at holde en bestemt temperatur under 
håndtering og transport.

De samlede påvirkninger er vigtige
I fagkredse skelner man mellem in-
transport, som er små korte transporter 
på under et par timer og almindelige 
transporter, der typisk varer en til fire 
dage. Ved intransport er planterne kun 
kortvarigt i lastbilen, og det kan være 
vanskeligt at opdage, hvis holdbarheden 
forringes på grund af uhensigtsmæssige 
transportforhold. Ved almindelig transport 
er eksponeringstiden længere, og derfor 
ses eventuelle skader også hurtigere, og 
de er tydeligere. Alligevel kan det være 
vanskeligt at opdage transportskader med 

Minimalspildsprojektet er i fuld gang, og forskerne har hen-
tet de første resultater hjem. Der er blandt andet fokus på 
mikroklima og ophobning af ethylen i luften under 
transport

Udfordringer ved 
transport af potteplanter 

Merete Edelenbos og Karen Koefoed Petersen, 

Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, 

merete.edelenbos@food.au.dk

Connie Krogh Damgaard

det samme. Der skal ofte klimamålinger 
og holdbarhedstests til for at opdage 
uhensigtsmæssige opbevaringsforhold i 
kæden fra gartneri til forbruger. 
I Minimalspildsprojektet har vi foretaget 
de første klimamålinger under transport, 
og vi er i gang med at undersøge, hvordan 
forskellige afhærdningsstrategier kan 
forbedre holdbarheden af de planter, som 
gartnerne sender afsted. I denne artikel 
har vi fokus på måling af mikroklima og 
transportskader.  

Temperatur- og fugtighedsforhold 
I november 2014 undersøgte vi trans-
porttemperaturen og luftfugtigheden 
i en sending potteplanter til Norge.  
Resultaterne viste, at lufttemperaturen i 
lastbilen varierede mellem 12,5 og 18,4 
grader	(Figur	1),	og	at	de	højeste	tempe-
raturer blev målt i starten af transporten 
fra	Odense	til	Larvik	(fase	1	og	2),	hvor	
planterne kom varme ind i bilen, og bilen 
var helt fyldt op. 

Omvendt blev de laveste temperaturer 
målt i slutningen af transporten undervejs 
fra	Bærum	til	Frederiksstad	i	Norge	(fase	
6), hvor lastbilen kun var halvfyldt. 
Undervejs havde chaufføren to hvil. Før-
ste	gang	i	Larvik	(fase	3),	hvor	planterne	
først blev sat af på Alex Andersen Ølunds 
lager, og kølemaskinen blev slukket, for så 
at blive læsset igen til videredistribution. 
Næste gang var undervejs til Frederiks-
stad, hvor kølemaskinen var tændt i hele 
perioden	(fase	6).	
Generelt lå luftfugtigheden i lastbilen 
med potteplanter højt i hele perioden på 
mellem	80	og	95	procent	(Figur	2)	med	
undtagelse af lige efter læsning i Larvik, 
hvor der gik lidt tid inden luftfugtigheden 
igen steg. Af figur 1 og 2 kan man se, hvor 
vanskeligt det er at kontrollere luftfug-
tigheden under transport. For eksempel 
medførte nedkøling af varm luft til koldere 
luft, at luftfugtigheden steg fra 85 til 95 
procent under transport til Frederiksstad, 
fordi kold luft kan indeholde mindre vand 
end varm luft.

Svøb påvirker luftfugtighed
Flora Dania har ikke fastlagt grænse-
værdier for den relative luftfugtighed. 
Dels er den vanskelig at styre, fordi den 
er temperaturafhængig, og dels kan den 
kun reguleres manuelt ved ventilation 
med udeluft. Det er således udeluftens 
fugtighed og ventilationsraten, der afgør, 
hvor meget vand, der kan fjernes under 
transporten af planter. 
Dertil kommer, at brugen af svøb har 
meget stor betydning for den relative 
luftfugtighed omkring planterne, som 
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Figur 1. Lufttemperatur i bil og udenfor under transport af pot-
teplanter til Norge i November 2014.  
De forskellige skift er markeret med tal. Kørsel til Hirtshals (1), 
båd til Norge (2), omlæsning og hvil Larvik (3) samt kørsel til 
Tonsberg (4), Bærum (5) og Frederiksstad (6), hvor der blev 
læsset planter af.

Figur 2. Den relative luftfugtighed i bil og udenfor under trans-
port af potteplanter til Norge i November 2014.  
De forskellige skift er markeret med tal. Kørsel til Hirtshals (1), 
båd til Norge (2), omlæsning og hvil Larvik (3) samt kørsel til 
Tonsberg (4), Bærum (5) og Frederiksstad (6), hvor der blev 
læsset planter af.
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beskrevet i Gartner Tidende nr. 6, 2015. 
Svøbning af kasser og containere bruges 
især til at undgå mekaniske skader på 
blade og blomster. Svøb gør det muligt at 
holde sammen på planterne og forhindrer, 
at de rager ud over containernes sider. 

Kuldeskader følger udetemperaturen
Temperaturen under samtransport af 
mange plantearter er et kompromis for at 
undgå kuldeskader i kuldefølsomme pot-
teplanter som Phalaenopsis og Exacum 
(Figur	3)	og	undgå	for	hurtig	blomster-
udvikling i kuldetolerante arter som for 
eksempel Campanula. 
Der er især fare for kuldeskader, når 
udetemperaturen er lav som i  november 
2014 i Norge, og potteplanter læsses af 
og på. 
- Hos SOGO Team vurderes det årlige tab 
på grund af kuldeskader under transport 
til at være 50 – 60.000 kr. i Phalaenopsis, 
og disse skader ses primært i vinterperio-
den, hvor udetemperaturen er lav, forkla-
rer Johnny Rasmussen, SOGO Team. 
Der er dog lavet aftale med transportøren 
om at mindske problemerne. Under trans-
port er der normalt ikke fare for kulde-
skader, fordi kølemaskinen sørger for en 
ensartet	temperatur	i	lastbilen	(Figur	1).	
Chaufførerne får løbende informationer 
om udetemperaturen via bilens instru-
mentbræt, men det kan være nødvendigt 
for transportøren at kunne logge udetem-
peraturen for at dokumentere uhen-
sigtsmæssige temperaturforhold under 
aflæsning.     
 
Ethylen kan ødelægge alt
Mange potteplantegartnere frygter ethy-
len, fordi denne usynlige gas kan ødelæg-

ge selv den smukkeste potteplante, hvis 
den er ethylenfølsom. Blomsterknopperne 
visner eller falder af. 
I ethylenfølsomme planter kan der opstå 
skader ved koncentrationer helt ned til 
10 ppb ethylen, men virkningen afhæn-
ger af planteart og sort, eksponeringstid, 
temperatur og plantens udviklingstrin på 
eksponeringstidspunktet	(Figur	4).	
- I Phalaenopsis kan ethylenskader være 
årsag til 5-6 procent frasortering sidst 
i produktionen og til 5-6 procent plan-
ter med skader efter transport, udtaler 
Johnny Rasmussen, SOGO Team. 
- Det er mere end vi kan tolerere, siger 
han. 
Ethylen er derfor bandlyst på lagre og un-
der transport af potteplanter, og frugt og 
potteplanter må ikke opbevares og trans-
porteres sammen. For eksempel udskiller 
æbler, pærer, bananer, blommer, tomater, 
kiwi og mango ethylen, når de modner. 

Samtransport er en udfordring
- Det er primært, hvor der er lang trans-
porttid og ved samtransport med andre 
potteplanter	ved	høj	temperatur	(15-16	

grader), der ses skader i potteroser, siger 
Gert Jensen fra Rosa Danica. 
Det er også vigtigt, at der ikke tages luft 
ind i bilen i nærheden af udstødningen, 
og at der kun bruges eldrevne trucks ved 
håndtering og omlæsning, da diesel fri-
giver ethylen under forbrændingen. Selv 
hvis disse forholdsregler følges, kan man 
som transportør og eksportør ikke være 
sikker på, at ethylenkoncentrationerne lig-
ger under de skadelige niveauer i luften. 
I dag er det ikke kommercielt muligt at 
måle ethylenniveuer på under 10 ppb. 
Først sidste år blev det muligt ved AU-
FOOD at måle så lave ethylenniveauer, da 
vi investerede i et måleudstyr fra Sensor 
Sense. Dette udstyr har vi fornylig brugt 
til at måle ethylenkoncentrationer i nogle 
tomme og rengjorte lagerceller. Resulta-
terne viste måleværdier på 0, 22, 150 og 
2600 ppb ethylen. Efter en times kraftig 
ventilation efterfulgt af ingen ventilation 
i en time målte vi 1, 5, 13 og 47 ppb 
ethylen i de samme celler. Disse resulta-
ter viser, hvor vanskeligt det er at sikre 
ethylenfrie forhold. n

Figur 4 Foto A – E viser Campanula der 
har været transportsimuleret i 4 dage i 
mørke. A - C ved 14 grader og ingen, lav 
eller høj ethylen og D – E ved 4 grader og 
lav henholdsvis høj ethylen.
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Figur 3 Transportsimulering af Exacum efter 4 dage ved 14 grader (A), 18 timer ved 4 
grader og 4 dage ved 4 grader.
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